Nieuwsbrief 23 maart 2015
Van de bestuurstafel
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren
wordt gehouden op woensdag 15 april 2015 in de Hoge Weye; aanvang 20.00 uur.
Naast behandeling van de jaarverslagen zal er na de pauze een presentatie worden verzorgd
over wandelpaden in en rond Beekbergen
De jaarverslagen worden twee weken voor de vergadering digitaal toegezonden
aan de leden van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren.
Vanaf 6 april 2015 kunnen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur de verslagen worden
afgehaald op het kantoor van de dorpsraad (Dorpstraat 30, Beekbergen)
De verslagen zijn ook beschikbaar op de avond van de vergadering.

De toekomst van de stadsdeelaanpak
De besturen van de dorpsraden waren door de gemeente Apeldoorn uitgenodigd om op
17 maart 2015, onder leiding van mevrouw Reintjes (adviseur bij het organisatieadviesbureau
De Beuk) over bovengenoemd onderwerp te discussiëren. Voor de dorpsraad Beekbergen en
Lieren nam Pieter de Mos deel aan het overleg. De huidige stadsdeelaanpak is een jaar of tien
oud en evaluatie of, in een sterk veranderde en veranderende maatschappij, deze structuur nog
effectief en efficiënt (dus doelmatig, doeltreffend en doelgericht) is, is gerechtvaardigd.
Na een kennismakingsrondje, waar naast naam en namens welke dorpsraad je aan het overleg
deelnam, was er de vraag “waar krijg je energie van”. Op zich heel interessant om te horen
waar men zoal energie van krijgt. Kan ik daar wat van leren? Vervolgens was het de heer Den
Besten die een beeld schetste van de rollen die een dorpsraad kan, moet of zou moeten willen
vervullen. Belangrijkste vraag voor een dorpsraad is eigenlijk “voor wie zijn we er?” Hebben we
dat helder. Staan we met de rug naar de bewoners omdat we helemaal gefocust zijn opgezogen
worden door vragen van de gemeente. Of zetten we ons in het “kamp” van de bewoners?.
Of -en dat is misschien wel de kernvraag- weten we ons zo te profileren dat de intermediairfunctie zorgt voor een win-win situatie. Tijdens deze avond maar eens even herinnert aan de
bijeenkomsten die we als dorpsraden enkele jaren geleden hebben gehad over vrijwel hetzelfde
onderwerp. Dat heeft toen geresulteerd in de nota “Toekomstagenda voor de dorpen” en het
antwoord van het college “Dorpenplan 2013 – 2016”.
Gebleken is -en Beekbergen is daarop geen uitzondering- nauwelijks invulling hebben gegeven
aan wat in deze nota’s is beschreven.
Een ander aspect dat deze avond aan de orde werd gesteld, was “zijn dorpsraden zich
voldoende bewust van de rol die zij kunnen vervullen in het nieuwe werken van de gemeente
(van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd).
Al met al veel was als basis wel bekend of kon bekend zijn, maar daar echt inhoud aan geven
daar valt nog veel aan te doen. Belangrijk is: pak zaken aan die voor de bewoners van belang
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zijn. Betrek ze er bij en meldt de resultaten. Dat motiveert en zorgt voor het broodnodige
draagvlak bij de bewoners en dan zijn we weer terug bij de introductievraag “dat geeft energie”.

Plan van aanpak welstandsnota
Over smaak valt niet te twisten. En dat werd al snel duidelijk tijdens de Politieke Markt
Apeldoorn waar het plan van aanpak welstandsnota werd toegelicht. Aan het begin van de
presentatie werd een aantal voorbeelden getoond van situaties die wel of niet binnen de
grenzen van de welstandsnota vallen. Er waren voorbeelden van aanbouwen en afrasteringen
die volgens de regels zijn toegestaan maar er niet uitzien. En er waren voorbeelden waar je,
niet gehinderd door kennis van de regels, denkt “moet kunnen”. Maar dan blijken de regels
anders te oordelen.
De test, aan het begin van de presentatie, was ook voor leden van de gemeenteraad/fractievertegenwoordigers leerzaam. Apeldoorn kent sinds 2004 de nota “Over welstand gesproken”
en de daar in 2009 op geënte nota “naar minder strikt welstand”. In de praktijk is gebleken dat
het voor de burger niet altijd (misschien zelfs wel altijd niet) duidelijk is waar hij zich bij alle
bouw, verbouw en uitbreidingen, aan moet houden. De samenhang van eisen en aanbevelingen (rechtszekerheid) wordt zichtbaar via de welstandsnota, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en vergunning. De ruimtelijke kwaliteit gaat volgens de lijn van inspiratie, de kookboeken
(verwoorden van ambitie) en handreikingen (niet verplichtend maar, wat het woord wil uitdrukken “bij de hand nemen en loodsen door het proces om tot realisatie te komen). Zo werd het
voor een leek toch een leerzaam uurtje. Nadere bestudering van “Plan van aanpak welstandsnota” is zeker de moeite waard.
Nog een laatste opmerking die in de nota opvalt luidt: omdat de nieuwe welstandsnota minder
regels heeft en goed toegankelijk en bruikbaar is voor de initiatiefnemer (hij die gaat verbouwen
of bouwen) wordt een groot maatschappelijk draagvlak verwacht. Waarvan akte!

In en om de dorpen
Van de heer Simmelink (dorpsagent) ontvingen we de twee onderstaande artikelen.

Waarschuwing
De afgelopen weken is een paar keer gebleken dat Engelssprekende mannen langs de deuren
gaan en aanbieden werkzaamheden voor u uit te voeren. Hierbij moet u denken aan het
asfalteren van de oprit, een klusje op het dak, schoonmaakwerkzaamheden en dergelijke. Deze
mannen zijn zeer geslepen en gaan aan het werk voordat u echt goede afspraken met ze hebt
kunnen maken. Uiteindelijk hebben zij werkzaamheden verricht en vragen u daar dan (te)veel
geld voor. Het kan ook nog zijn dat de werkzaamheden niet hebben plaatsgevonden, maar dat
u dat niet kan controleren omdat u het dak niet op kunt of dat het gelegde asfalt wel erg dun en
kwetsbaar is. Omdat u geen goede afspraken hebt gemaakt, is het zeer moeilijk om er onderuit
te komen. Ook kwamen er een paar Ierse mannen in beeld die graag ramen wassen in
Nederland. Vanuit de politie krijgt u het advies niet met dergelijke klussers in zee te gaan. Mocht
zich een situatie voordoen die u niet vertrouwt, bel dan gerust 112 als het net gebeurd is.

Wat doe je bij zwaailicht en sirene?
Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens mee te maken: er nadert een politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je gevoel zegt dat je zo snel mogelijk aan de kant
moet om het voertuig vrij baan te geven. Maar is dat wel de beste oplossing?
En mag je daarbij de verkeersregels overtreden?
Om met die laatste vraag te beginnen: nee, dat mag
niet. Hoe graag je het zogenoemde voorrangsvoertuig
(politie- en brandweervoertuigen, ambulances en door
de minister aangewezen hulpvoertuigen) ook ongehinderd wilt laten passeren, je mag daarbij geen verkeersovertreding maken. Het belangrijkste advies is dan
ook: blijf kalm en kijk rustig uit naar een mogelijkheid
om ruimte te maken. Je kunt ervan uitgaan dat het
voorrangsvoertuig zijn eigen weg vindt.

2

Goed reageren
Hoe je nu eigenlijk het beste kunt reageren is afhankelijk van de situatie. Als je op de snelweg
rijdt zul je voor een andere oplossing kiezen dan wanneer je op een rotonde rijdt of voor een
rood licht staat. De Campagne Veilig reageren op voorrangsvoertuigen geeft tips voor de meest
voorkomende situaties. Er is een folder met uitleg beschikbaar en je kunt filmpjes bekijken met
advies voor een specifieke situatie. Je kunt ook een app downloaden waarmee je kunt testen of
jij goed zou reageren in allerlei verschillende situaties. De app vertelt je ook wat je dan wél zou
moeten doen. Je kunt de app downloaden via www.zwaailichtensirene.nl. Daar kun je ook de
filmpjes bekijken en meer informatie over de campagne bekijken.
Waarom een campagne?
Bestuurders van voorrangsvoertuigen gaven aan dat ze vaak onverwacht en ongewenst gedrag
zien om hen te laten passeren. Daardoor lopen zij, maar ook andere weggebruikers gevaar en
gebeuren er zelfs ongelukken. Naar aanleiding daarvan is een enquête gehouden onder
tweeduizend weggebruikers. Daaruit bleek dat veel bestuurders niet weten hoe ze het beste
kunnen reageren. Negentig procent gaf aan dat ze behoefte hebben aan meer informatie. Het
ROV Oost-Nederland heeft daarom samen met het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en regionale veiligheidspartners een campagne ontwikkeld om weggebruikers te informeren.
Kijk voor meer informatie op www.zwaailichtensirene.nl.
De politie Oost-Nederland is een van de veiligheidspartners van ROV Oost-Nederland. We
hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van de campagne en vragen onder andere met dit
artikel aandacht voor het veilig reageren op voorrangsvoertuigen.

Snelheidsdisplay
De snelheidsdisplay is onlangs verplaatst van de Kerkweg naar de Tullekensmolenweg. En dat
is, zoals uit de foto’s blijkt, geen overbodige handeling. De toegestane maximum snelheid is ook
daar 30 km per uur. Ook nu er op de Kerkweg geen snelheidsdisplay meer hangt die u herinnert
aan de 30 km zone, het blijft 30 km.

Zo hoort het

en

Zo hoort het niet

Open dag
Zaterdag 21 maart 2015 was de landelijke Open dag van de Zorg. Ook zorginstellingen in
Beekbergen hebben op die dag hun deuren geopend om belangstellenden de gelegenheid te
geven even achter de schermen te kijken. Kennis te nemen van de wijze waarop begeleiding en
therapie wordt gegeven aan de groep die dat nodig heeft.
Pluryn, locatie Hietveld, gaf tijdens deze dag een goed beeld van hun werkwijze.
De foto’s geven een goed beeld van de sfeer tijdens de open dag.
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“Starterswoning Tullekensmolenweg”
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Gemeentenieuws
Nieuwe regeling mantelzorgers in de maak
Van de gemeente ontvingen wij onderstaand bericht.
De gemeente heeft veel waardering voor mantelzorgers en probeert zoveel mogelijk te ondersteunen. Sinds de financiële bijdrage van de Sociale Verzekeringsbank is gestopt, beslist het
college van B&W binnenkort over een alternatieve vorm van het mantelzorgcompliment.
Behalve met de nieuwe regeling, ondersteunt de gemeente ook met een subsidie voor de Kap.
Deze organisatie vervult onder meer de taak van steunpunt mantelzorg. Mantelzorgers kunnen
hier terecht voor informatie, advies, cursussen, activiteiten en lotgenotencontact. Ook biedt het
steunpunt oplossingen om mantelzorgers te ontlasten. Meer informatie vindt u op
www.dekap.nl. Het college heeft nog niet besloten hoe de nieuwe regeling eruit komt te zien.
Hierover neemt ze binnenkort een besluit. U wordt hierover geïnformeerd. Zie ook kader hieronder.

Omgevingsvergunningen
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot
omgevingsvergunningen over de periode 5 tot en met 11 maart 2015 en die betrekking hebben
op locaties in Beekbergen en Lieren.
Achter elk adres staat een cijfer dat verwijst naar de toelichting. In de toelichting wordt aangegeven of de stukken ter inzage liggen en of er bezwaar kan worden gemaakt.
Locatie

Omschrijving

Code

De Hoeven 13A

Kappen van een beuk (8 maart 2015)

1

Engelanderholt 1

Aanpassen straatwerk bedrijventerrein (10 maart)

2

Oude Arnhemseweg 292

Veranderen bedrijfsvoering als gevolg van het
aanbrengen van geluidswerende maatregelen
(15 maart 2015)

2

Verklaring code
1. Ingekomen aanvraag
Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en
kan niet worden ingezien.
2. Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit
bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen
haakjes achter de omschrijving van de vergunningaanvraag te worden gestuurd naar het
college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. het team Advies, Verweer &
Veiligheid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook ingediend worden
via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.
Stukken inzien
Alle ontwerpbesluiten en verleende vergunningen kunnen tijdens openingstijden van het stadhuis worden ingezien. Als u verleende vergunningen tijdens de avondopenstelling wilt inzien,
dan wordt er geadviseerd om dat overdag aan te geven. Deze stukken worden opgeslagen in
het archief en daar is ’s avonds niemand aanwezig (telefoon14055 tot 15.00 uur).
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Openingstijden stadhuis
Zonder afspraak

Met afspraak

Maandag

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 16.00 uur

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Woensdag

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 16.00 uur

Donderdag

06.30 – 12.00 uur
17.30 – 19.30 uur

08.30 – 16.00 uur
17.30 – 19.30 uur

Vrijdag

08.30 – 12.00 uur

08.30 – 12.30 uur

Verleende evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat hij een evenementenvergunning heeft verleend voor het
houden van de volgende evenementen
Omschrijving

Datum evenement

Locatie

Datum vergunning

Toertocht met old timers

12 april 2015

Start en finish bij de
Vier Dorpen

10 maart 2015

Mountainbike marathon

27 maart 2015

Start en finish
Kuiltjesweg

9 maart 2015

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op
grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de burgemeester indienen.

Aangevraagde evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van grote
evenementen bij hem zijn ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.
Indien de vergunning wordt verleend zal daarover mededeling worden gedaan.
Omschrijving

Datum evenement

Locatie

Veluwse Avondmarkt

Donderdagavond juli en
augustus 2015

Dorpstraat, Kerkallee,
Papenberg en hoek Freule
Hartsenplein Beekbergen

Fiets toertocht voor het goede
doel

5 september 2015

Kuiltjesweg 55 Beekbergen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden op
grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij de
burgemeester indienen
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Politieke Markt Apeldoorn (PMA) 26 maart 2015; Stadhuis Apeldoorn.
Tijd
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
21.00 – 21.15 uur
21.15 – 22.15 uur

19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
21.00 – 21.15 uur
21.15 – 22.15 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
21.00 – 21.15 uur
21.15 – 22.15 uur

Omschrijving
Raadzaal
Megasupermarkt Vlijtseweg
Verzoek Fair Play Centers tot uitbreiding en vernieuwing van het casino
aan het Caterplein
Pauze
Kadernota basismobiliteit en samenwerkingsovereenkomst Steden
driehoek
Het Rode Hert
Regeling vernoemen personen
Bestemmingsplan Spoorstraat 29, Onderwijslocatie en Stationsplein
Pauze
Audit Comité
De Rode Leeuw
Vaststelling verordening participatiewet
Besluit werk 2015
Pauze
Omgevingsagenda Stedelijk netwerk Stedendriehoek

Infopunt Woon Service Groep (WSG)
-

-

-

Er is elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur inloop (Stamtafel) in de Hoge Weye.
U kunt hier dan terecht voor een kopje koffie of thee, een praatje en u kunt deelnemen
aan verschillende activiteiten.
Ook is er elke donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Infopunt.
U kunt hier terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vervoer.
De infopuntmedewerkers zijn: Rita Stok en Ann Korthuis
Op de even weken, uitgezonderd de maanden juli en augustus, houdt Sprengenland
Wonen van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Hoge Weye.

Hélène Mook, sociaal werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend van 10.30 tot 11.45 uur in
de Hoge Weye aanwezig om u te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen
binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp
die uw leefomstandigheden kunnen veraangenamen, of om welke activiteiten voor u geschikt
zouden zijn om uw sociaal welzijn te vergroten, of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel
te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en
Hélène Mook helpt u graag op weg.

Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl)
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen.
Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren
Dorpstraat 30, 7361 AV Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 10 10
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl

7

